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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 799/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             TP. Lạng Sơn, ngày 28  tháng 6 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa XX) 
 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt 
động của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND thành phố 
báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2019 như sau: 

PHẦN I 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp  

1.1. Kỳ họp thứ Chín HĐND thành phố (Kỳ họp cuối năm 2018) 

Thường trực HĐND thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và điều 
hành tổ chức thành công kỳ họp thứ chín. Kỳ họp được tổ chức trong thời gian 
02 ngày, từ ngày 17 đến hết ngày 18/12/2018. Chương trình kỳ họp được bố trí 
hợp lý, khoa học, HĐND thành phố đã thảo luận, biểu quyết, thông qua 17 báo 
cáo, 8 tờ trình, 01 thông báo và thông qua 14 Nghị quyết. Ngay sau kỳ họp, 
Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết, biên bản, báo cáo 
kết quả kỳ họp gửi HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định. 

1.2. Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp giữa năm 2019) 

Thường trực HĐND thành phố trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về 
dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười; Tổ chức Hội nghị liên tịch với 
UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các Ban HĐND thành phố dự kiến nội 
dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, đồng thời ban hành Thông báo về dự kiến nội 
dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, phân công cho các đơn vị chuẩn bị các báo 
cáo, tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.  

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, giải quyết các vấn đề phát 
sinh giữa hai kỳ họp 

Thường trực HĐND thành phố đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao. 
Điều hòa phối hợp các hoạt động của HĐND thành phố, chương trình hoạt động 
của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2015 và quy chế hoạt động của HĐND thành phố 
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nhiệm kỳ 2016-2021 (điều hòa hoạt động giám sát không trùng lắp, một số nội 
dung giám sát được điều chỉnh hợp lý); thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Ban, 
các tổ đại biểu HĐND thành phố tập trung cho nhiệm vụ tham mưu, giúp 
Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trên một số lĩnh vực; theo 
dõi, đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Thường trực HĐND phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai 
kỳ họp: Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2018 (điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách, vốn đầu tư công: - 854 triệu 
đồng; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách, vốn đầu tư công năm 2018: 
16.873,0 triệu đồng); bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 hỗ trợ 
Ban CHQS thành phố là 2.960 triệu đồng; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 
nước năm 2019, kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương cho Ban 
CHQS thành phố là 950 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tả lợn 
Châu Phi 02 đợt là 2.116 triệu đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2019); 
tạm ứng ngân sách thành phố 600 triệu đồng cho phòng LĐTB&XH thành phố 
thực hiện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn giải quyết việc 
làm trên địa bàn thành phố năm 2019. 

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa Thường trực 
HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố trong tổ chức các 
hoạt động của HĐND.  

  3. Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát 

3.1. Hoạt động giám sát thường xuyên 

Thường trực HĐND thành phố thường xuyên giám sát UBND, các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND thành phố trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai 
thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, việc thực hiện các thông báo kết luận 
sau các kỳ tiếp công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp 
HĐND thông qua giám sát các văn bản do UBND, các cơ quan chuyên môn của 
UBND ban hành và qua các cuộc họp định kỳ của UBND.  

3.2. Giám sát tại kỳ họp 

Thông qua giám sát các báo cáo trình tại kỳ họp, đại biểu HĐND đã xem 
xét, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã đề ra và thực tiễn 
của thành phố (các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đều được các Ban của 
HĐND thẩm tra trước khi trình HĐND thành phố). Đại biểu HĐND đã thực 
hiện quyền chất vấn đối với ủy viên UBND và nêu những vấn đề đang được cử 
tri quan tâm đề nghị UBND, các cơ quan hữu quan giải trình làm rõ 02 nội dung 
chất vấn và 8 ý kiến, đề nghị; nội dung chất vấn liên quan đến các cơ quan, đơn 
vị đã được lãnh đạo các cơ quan và Lãnh đạo UBND thành phố giải trình tại kỳ 
họp, nhiều nội dung được trao đổi kỹ để làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm, 
chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên. 

3.3. Kiểm tra, khảo sát, giám sát chuyên đề 
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Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức 03 cuộc kiểm 
tra, 01 cuộc giám sát đối với 04 cơ quan đơn vị; đồng thời chỉ đạo các Ban 
HĐND thành phố thực hiện 05 cuộc giám sát và 01 cuộc khảo sát theo kế hoạch 
giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố đã đề ra (Có biểu 
tổng hợp kèm theo).  

Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với UBND thành phố, 
các cơ quan, đơn vị kiểm tra tình hình hoạt động trên một số lĩnh vực như: Tham 
gia kiểm tra cùng Đoàn kiểm tra Liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và kiểm tra 
một số bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở kinh doanh 
trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh tả lợn 
Châu Phi, công tác trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và một số dự án trên 
địa bàn thành phố. 

Qua kiểm tra, khảo sát, giám sát nhận thấy: UBND thành phố đã chỉ đạo 
các phòng ban, cơ quan đơn vị, phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị 
quyết của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Công tác 
thu ngân sách được triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác chi ngân sách cơ bản 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện tốt, 
không có biến động nhiều về giá cả hàng hóa, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra 
trên địa bàn; công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi được quan 
tâm chỉ đạo quyết liệt; các hoạt động du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định; việc tuyên truyền 
phát triển đối thượng tham gia BHYT được thực hiện tốt (tỷ lệ người dân tham 
gia BHYT hiện nay đạt 89%); các dự án cơ bản được triển khai thực hiện theo 
kế hoạch, công tác quản lý đô thị, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, 
thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh 
xã hội trong dịp tết nguyên đán 2019….Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện việc xử lý, giải quyết các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị, phản ánh của công dân sau các kỳ tiếp công 
dân có nội dung chậm được giải quyết; Việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm 
chưa kiên quyết, triệt để, chưa thực hiện được các quyết định cưỡng chế đã ban 
hành; tiến độ thực hiện một số dự án, xây dựng các tuyến phố văn minh và khu dân 
cư kiểu mẫu còn chậm; Tỷ lệ thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân 
(công trình được miễn giấy phép xây dựng), thuế kinh doanh dịch vụ vận tải tư 
nhân, dịch vụ nấu cỗ, cho thuê phông rạp… còn thấp. Dịch tả lợn Châu Phi diễn 
biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất 
nông nghiệp, môi trường và đời sống của người dân. 

Kết thúc các cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND thành 
phố đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết 
điểm và đưa ra yêu cầu, đề nghị các đơn vị được kiểm tra, giám sát thực hiện và 
đưa ra các đề nghị đối với UBND thành phố trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
của thành phố. Các ý kiến, yêu cầu của Thường trực HĐND đều được UBND 
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thành phố, đơn vị được kiểm tra, giám sát, cơ quan liên quan nghiêm túc thực 
hiện. 

4. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, giám sát giải quyết đơn thư của 
công dân 

4.1. Hoạt động tiếp công dân 

Chủ tịch HĐND chủ trì tiếp công dân theo quy định (02 kỳ); Thường trực 
HĐND và 12 đại biểu HĐND tham gia tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch 
UBND theo sự phân công của Thường trực HĐND. Trong 6 tháng đầu năm tiếp 
được 124 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh với 143 nội dung.  

Qua tiếp công dân, Thường trực HĐND nhận thấy: cơ bản các ý kiến, kiến 
nghị, phản ánh của công dân liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trật tự đô thị. Tại các kỳ 
tiếp công dân, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND và các đại biểu HĐND 
thành phố đã đã hướng dẫn 11 lượt công dân về thực hiện quyền khiếu nại, tố 
cáo theo quy định của pháp luật; trả lời trực tiếp 54 ý kiến, kiến nghị, còn 78 ý 
kiến phản ánh, kiến nghị khác của công dân thuộc thẩm quyền đã giao cho các 
phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã xem xét giải quyết. Kết thúc 
các kỳ tiếp công dân, Chủ tịch HĐND đã ban hành Thông báo kết luận giao 
UBND xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; UBND 
ban hành 12 Thông báo kết quả tiếp công dân và giao nhiệm vụ cho các cơ quan 
chuyên môn, UBND phường xã xem xét giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, 
vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng Thông báo kết 
luận của Chủ tịch UBND thành phố tại các kỳ tiếp công dân, tiến độ giải quyết 
chậm. 

4.2. Tiếp nhận, giám sát giải quyết đơn thư của công dân 

Thường trực HĐND thành phố nhận 02 đơn thư của công dân (01 đơn kiến 
nghị, 01 đơn vừa tố cáo, vừa phản ánh kiến nghị). Qua nghiên cứu nội dung đơn, 
Thường trực HĐND thành phố đã chuyển 02 đơn của công dân đến UBND thành 
phố xem xét giải quyết theo quy định.  

Thường trực HĐND giám sát UBND trong việc tiếp nhận và xử lý 206 đơn 
thuộc thẩm quyền (15 khiếu nại; 02 tố cáo; 189 đề nghị). Qua giám sát nhận thấy: 
Toàn bộ đơn thư tiếp nhận đã được UBND thành phố xử lý theo quy định. Việc 
giải quyết đơn thư, các kiến nghị, khiếu nại của công dân được UBND chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn tham mưu kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn của công dân 
đảm bảo trình tự, thủ tục, theo quy định.  

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Thường trực HĐND thành phố chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu 
HĐND thành phố năm 2019 và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:  

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín: Từ ngày 08/01/2019 đến ngày 
11/01/2019, 8/8 Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri. Tổng 



 5

số có 08 điểm tiếp xúc với 772 cử tri tham dự, có 39 cử tri phát biểu ý kiến  với 
56 nội dung kiến nghị, đề nghị. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND 
đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cấp có thẩm quyền giải 
quyết (có 32/56 ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND làm rõ tại hội nghị 
TXCT). Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND 
Thành phố tổng hợp 24 ý kiến, trong đó 5 ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh giải 
quyết và 19 ý kiến kiến nghị UBND thành phố giải quyết theo quy định.  

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười: Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 
12/6/2019, 8/8 Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri. Tổng 
số có 08 điểm tiếp xúc với 941 cử tri tham dự, có 69 cử tri phát biểu ý kiến với 
108 nội dung phản ánh, kiến nghị, đề nghị  (có 69 ý kiến, kiến nghị đã được đại 
biểu HĐND làm rõ tại hội nghị). Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND, 
Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp 39 ý kiến, kiến nghị đề nghị các cấp có 
thẩm quyền giải quyết. Trong đó 07 ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh giải quyết và 32 
ý kiến đề nghị thành phố giải trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố.  

6. Một số hoạt động khác 

Ngoài các hoạt động trên, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố 
tập trung thực hiện một số hoạt động, cụ thể là: 

- Tham gia các Đoàn thăm hỏi tặng quà Tết cho các gia đình chính sách; 
dâng hương khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Hoàng Văn 
Thụ và viếng nghĩa trang liệt sỹ thành phố theo kế hoạch chung của tỉnh và thành 
phố trong dịp Tết Nguyên đán 2019; tham gia Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.  

- Tham gia Đoàn công tác của HĐND tỉnh Lạng Sơn dự “Hội nghị tập huấn 
về thẩm tra, giám sát NSNN, NSĐP và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại 
biểu HĐND tại các tỉnh miền núi phía Bắc”; Dự Hội nghị giao ban Thường trực 
HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Dự làm việc với các Đoàn giám sát của các 
Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát đối với UBND thành phố. 

- Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, phiên họp của Thường trực 
HĐND theo quy định. 

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị và sự kiện do UBND, các cơ quan đơn vị tổ 
chức (khi được mời dự). 

 II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CỦA HĐND, TỔ ĐẠI BIỂU HĐND 

1. Hoạt động của các Ban HĐND thành phố 

Các Ban HĐND duy trì hoạt động theo luật định; phối hợp thực hiện tốt 
chương trình, kế hoạch đề ra; tham gia tiếp công dân định kỳ theo sự phân công của 
Thường trực HĐND thành phố; giúp Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chủ 
động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định và các  nhiệm vụ theo 
sự phân công của Thường trực HĐND. Tham gia Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát 
của Thường trực giám sát đối với các cơ quan đơn vị theo kế hoạch đề ra. 
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- Ban Pháp chế: Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với các 
cơ quan tư pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất 
là những vấn đề cử tri quan tâm, dự các cuộc họp do UBND thành phố mời để nắm 
bắt tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trong lĩnh vực đền bù, GPMB, hỗ trợ 
tái định cư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; các cuộc họp xin ý kiến 
về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất và trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Thực hiện 
giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động giám sát của 
HĐND phường Đông Kinh và HĐND xã Quảng Lạc; Tình hình chấp hành pháp 
luật về xử lý tin báo, tố giác tội phạm, việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra các vụ án 
hình sự tại cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố; Khảo sát tình hình giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố. 

-  Ban Kinh tế - Xã hội: Tổ chức giám sát việc thực hiện những kiến nghị 
của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố tại Báo cáo số 331/BC-BKTXH, 
ngày 25/9/2017 đối với phòng Kinh tế; Giám sát Công tác huy động xã hội hóa 
giáo dục năm học 2017-2018, 2018-2019 đối với Trường THCS Vĩnh Trại.  

2. Hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND 

Các tổ đại biểu HĐND thành phố duy trì các hoạt động theo quy định của 
Luật và quy chế hoạt động của HĐND; Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ động phối 
hợp với HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã tổ chức cho các đại biểu 
HĐND tiếp xúc cử tri để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 
Chín và trước kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố. Trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, các Tổ đại biểu thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực 
HĐND thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn 
vị chức năng để trả lời, giải quyết một số kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở. 

Các đại biểu HĐND thành phố chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà nước; duy trì được mối liên hệ với cử tri, tiếp thu và 
phản ảnh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tham dự đầy đủ các kỳ họp 
HĐND thành phố và phường xã (nơi trúng cử). Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp 
công dân định kỳ theo sự phân công của Thường trực HĐND. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND các Ban HĐND thành 
phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ các cấp, triển khai các Nghị 
quyết của HĐND thành phố đảm bảo đúng Luật định, thực hiện nghiêm túc Quy 
chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo 
nghị quyết trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chất lượng; Chủ toạ điều hành 
kỳ họp nghiêm túc, đảm bảo nội quy kỳ họp; Các đại biểu HĐND đã có nhiều ý 
kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và biểu 
quyết thông qua các nghị quyết, góp phần quan trọng vào sự thành công các kỳ 
họp HĐND thành phố. 

HĐND thành phố đã có nhiều cố gắng, đổi mới trong tổ chức các hoạt 
động. Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, tăng cường 
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giám sát lại đối với các cơ quan đơn vị về việc thực hiện các kiến nghị của 
HĐND tại các kỳ giám sát trước.  

2. Hạn chế 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND: Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc 
cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân có lúc, có 
việc chưa kịp thời; chất vấn tại kỳ họp còn hạn chế, hoạt động khảo sát của các Ban 
còn ít. 

- Tổ đại biểu HĐND: Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc 
cử tri tuy đã có sự chuyển biến, nhưng vẫn còn có Tổ đại biểu gửi báo cáo chậm, 
báo cáo tổng hợp chưa đúng đề cương yêu cầu, nội dung báo cáo chất lượng 
chưa cao. 

- Đại biểu HĐND: Một số ít đại biểu HĐND chưa sâu sát địa phương nơi 
ứng cử, chưa tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri để theo dõi nắm bắt tâm 
tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc ở địa phương để phản ánh với thường 
trực HĐND giao cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.  

- Văn phòng HĐND-UBND: Chưa chủ động trong tham mưu đề xuất hoạt 
động của HĐND, chất lượng tham mưu có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng 
chưa cao. 

PHẦN II 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

 1. Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp  

Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp năm 2019; tiếp tục đổi mới việc xây 
dựng nội dung, chương trình kỳ họp; Chỉ đạo các Ban của HĐND thực hiện 
thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, nâng cao hơn nữa chất lượng 
các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; xây dựng chương trình 
điều hành kỳ họp, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp 
HĐND thành phố.   

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

- Chỉ đạo các Tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử 
tri theo kế hoạch đã đề ra. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố 
chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Lạng Sơn và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố, khi được thông báo.  

3. Hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp tục thực hiện chương trình 
hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố năm 
2019 theo kế hoạch.  

- Tổ chức phiên họp HĐND về giải trình của một số cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm. 
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4. Các hoạt động khác 

- Quan tâm hướng dẫn Thường trực HĐND các phường, xã trong việc 
chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát của Thường trực 
HĐND, các Ban của HĐND các phường, xã theo đúng quy định của Luật. 

- Tham dự các cuộc họp của UBND thành phố, các hoạt động của Thường 
trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND và các sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh khi được mời dự. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu 
năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, các PCT UBND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP; 
- Các đại biểu HĐND thành phố; 
- UBMTTQVN, TAND, VKSND TP; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- HĐND, UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- C, PVP + CV HĐND; 
- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 
 

Phạm Đức Huân 
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